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Povinný subjekt:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, Bratrská 
709/34, 750 02 Přerov

Žadatel:

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

i
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako povinný subjekt na základě ustanovení § 2 odst. 1) 
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím”), Vám na 
základě Vaši žádosti ze dne 02.12.2020 po dohledání informací prozkoumáním archivních dokumentů, sděluje 
následující:

V období od 09.03.1992 až 03.05.1995 byly vydány následující stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na 
objekty v ulici Teličkova v Přerově II-Předmostí:

'<
1) Teličkova č.p. 12 - stavební povolení č.j. 4681/94-SÚ ze dne 06.10.1994 - na stavbu „Plynofikace 

rodinného domu a plynovodní přípojka”.
2) Teličkova č.p. 239 - kolaudační rozhodnutí č.j. 5524/94-SÚ ze dne 24.11.1994 - na stavbu „Plynovodní 

přípojka a plynofikace rodinného domu”.
3) Teličkova č.p. 241 - stavební povolení č.j. 1230/94-SÚ ze dne 25.04.1994 a kolaudační rozhodnutí č.j. 

4855/94-SÚ ze dne 09.11.1994 - na stavbu „Plynofikace rodinného domu a plynovodní přípojka”.
i 4) Teličkova č.p. 242 - stavební povolení č.j. 1229/94-SÚ ze dne 25.04.1994 a kolaudační rozhodnutí č.j. 
i 4854/94-SÚ ze dne 09.11.1994 - na stavbu „Plynovodní přípojka a rozvod plynu v rodinném domě”.
: 5) Teličkova č.p. 402 - stavební povolení č.j. 612/94-SÚ ze dne 02.03.1994 a kolaudační rozhodnutí č.j. 

4239/94-SÚ ze dne 10.10.1994 - na stavbu „Plynovodní přípojka a rozvod plynu v rodinném domě”.
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